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Szép és aktuális zene a magyarság számára
Saját utamonjárok, saját stílusomban komponálok

Mi tolt el.óbb 

Andrássy Krisztina zeneszerző, zongoraművész a Mao•ar Alla-mi Operaház címzetes magánénekese és korrepetitora, a SzirtEgyüttes alapitóia zenei tanulmányait a Bartók Béla Zenekonzer-vatórium zeneszerzés es szolfézs-zeneelmélet szakán kezdte, maida Zeneakadémián szerzett karvezetői és zongorakísérő-korrepeti-2001 -töl a Magyar Allami Operaház tagia előszörmint énekkart tag a szoprán szólamban, maid 2002-tól mint cim-zetes magánénekes, 2003-101 pedig az Operaház megbízott korre-petitora. Enektanulmányait snnten a Bartók Béla Zenekonzerva-tóriumban kezdte, maid László Margit operaénekesnő és KaposiMargit énektanárnónél folytatta. Jelenlegi énektanara: Misura Zsu-zsa Liszt Ferenc-diias, érdemes művész, a Magyar Állami Opera-
(2C.R'3 ' uhus — Japan, a Staatsopcr opcragala turneya; 2004--2000— Japán es Thaiföld, az Operaház turnéi) es mint zongoraművész
(2007 február — Miami, Florida zongorakoncertek Brahms, Liszt,
Kodály, Bartók műveiből). 2005 nyarától férjével, Andrássy Fri-
gyessel valamint operaházi kolleganöjUkkeI, Sánta Jolánnal meg-
alapították a Szirt Együttest. Azóta minden évben egyre több fellé-
pésük van. 2010-ben elnyerte az Operaház Énekkarának „Év éne-
kese" díját. Mint zeneszerző páros, férjével 2007. májusában debü-
táltak a Nádor Teremben Új mao•ar zene nav maour költők versei-
re címmel. Azóta minden évben nagy sikerű szerzői estet rendez-
nek. 2012 októberében a Magyar Állami Operaház bemutatta And-
rássy Frigyes az 1956-os forradalom emlékére írt Sír a téli éjszaka c.
egyfelvonásos drámai daljátékát, melynek zenéjét együtt kompo-
nálták. 2015. október 22-én az 1956-os Magyar Szabadságharcosok
Világszövetsége Elnöksége '56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt
kitüntetést adományozott Andrássy Krisztinának. A Szirt Együt-
tes IO éves Jubileumi koncertje az Andrássy Duo szerzeményeiből
2015. decemberében az Erkel Színházban volt.

a zeneszerző, a zon-

rássy Kns:tina?
— Altalános iskolai tanulmánya-

im mellett, 7-S évesen kezdtem el
zongorázni tanulni, de nagyon ko-
r-án, mar 9 zongoradarabocs-
kákat írogattam.

S:úlei nem próbálták lebes:ilni er-
röl a

— Edesapám, Bedő István
vésznéven a pecsi operatársulat ala-
pító tagia volt, s az első nagy sze-
repe 1959-ben Pécsett a Rigoletto
címszerepe volt. Nyolc éves voltam,
amikor meghalt, s e tragikus ese-
meny miatt magamba fordultam,
és elkezdtem kis darabokat írni. Az
egész család a zene bűvkorćben élt,
édesanyám korábban szintén ope-
ra-énekesnönek készült, így aztán
otthon senki sem beszélt ennek a
pályának a hátrányairól. Örültek
neki, mikor a Magyar Rádió Gyer-
mekkórusába kerültem, és igy kó-
telezö volt zongorát és szolfézst ta-
nulnom.

Ezeket a kis korai zongoradaračx»-
kat meg is mutatta valakmek, a
wfióknak " irta ?

— A Magyar Rádió Gyermekkó-

egyik karnagya, aki az Egyesült A1-
lamokban is tanított, így többször
hozott Magyarországra amerikai
csoportokat. Egy ilyen alkalommal
bemutatott nekik mint zeneszer-
zőt. Akkor eliátszottam kis darab-
iaimat nagy sikerrel. Maid felvételt
nyertem a Bartók Béla Zeneművé-
szeti Szakközépiskolába zeneszer-

szolfémszakra.A
nchany zongoradarabomat mutat-
tam be. Később kellett más hang-
szerekre is komponálnom. Sót da-
lokat, kórusmúveket is kotelezó
volt szerezni. Magamtól viszont ak-
kor még csak zongoradarabokat ír-

A konzervatóriumban különhizó sti-

lusokban is kellett kompnálni?
— Főleg zongorára kellett írni egy

adott stílusban. Néha egy szerző
stílusát is meghatározták. Emlékw
szem, hogy többek közott Coupe-
rin francia barokk zeneszerző mű-
vei alapján kellett stílusgyakorla-
tokat írni, de sulusgyakorlatok vol-
tak klasszikusoktól is, és a hang-
szerelés alapjait is megtanultuk.
Nagyon erős zenei képzést kaptam

2015. október 23. Arad, Jelen Háza — 1956-os ünnepi koncert.

(Andrássy Krisztina, Körtvélyessy Zsolt, Cecília Lloyd, Andrássy Frigyes.)

i

Olyan remek tanároktól, mint Fe-
kete Gyór István, Csemiczky Mik -

IOS Dukay Barnabás.

Szinte sodródtam
a zenei pályan

Arra soka nem pondolt, koo meg
lehet-e "Int a Merr tu-
lakit t'ao• „felkapnak", nem-

— Erre sosem gondoltam, mert
szinte sodródtam a zenei pályán. A
barátnőm miatt kezdtem el zongo-
rázni, és első iskolás kori szerel-
mem vitt el a Rádió Gyermekkó-
rusába, ahol nagyon sokat tanul-
tam. Maid mikor egyik barátom
ment a konziba, akkor én is oda je-
lentkeztem. Sosem foglalkoztam
anal, hogy mit mondanak mások.
Sót az Operaházba is ún• kerültem,
hogy mindenki Ie akart beszélni
róla, de én csak azért is jelentkez-
tem. Kaposi Margit énektanárnö
javasolta, hogy próbáljam meg elő—
szor az Operaház énekkarát. Egy
énekesnőnek élete végéig tanulnia
kell. Tobb éve Slisura Zsuzsa a ta-
nárnőm, akit nao•on szeretek, s aki
remek tanár; az enektechnikán túl
ismeri azokat a hagyományokat,

ban, és át is tudja adni azokat a ta-
nítványainak.

Több kulfolda turnén vett rész:- Vün-
e szko•enkeznicalójuk a maoar OB-
raénekesnek?

— Semmiképpen sincs, sót nao•on
tisztelnek minket — ezt föleg az
USA-ban tapasztaltam. A
országi zeneoktatás elismert kül

d.nv-modszerx. Nagyon muzikalis
emberek zenélnek, énekelnek kul-
honban, mert itthon színvonalas a
képzés nemzetközi szinten. Japán-
ban tőleg a klasszikus operákat sze-
retik, hagyományos rendezésben.
Liszt Ferenc, Kodaly Zoltán, Bar-
tók Béla műveit világszerte isme-
rik, és az USA-ban már minket is,
mert ott elénekeltem néhány da-
lunkat.

Vannak még ee,'ültalán eoénisi-
gek a színpadon? Aktkre betödul a
közönség?

— Néhányan vannak, de mivel a
televízió már alig közvetít opera-
előadásokat, riportokat, így keve-
sen ismerik öket. Számomra a leg-
nagyobbak Tokody Ilona és Kelen
Péter voltak. Tokody Ilona csodá-
latos egyéniség, többször is dolgoz-
tunk együtt, most is épp készulUnk
egy közös koncertre. Sajnos a fia-
talok között kevesebb az
niség, úgy érzem, hogy a tehetsé-
ges énekesek nem tudnak igazán
kibontakozni.
Kissé előre sodrutunk... A Zene-

akadémián miért nem a zeneszerzői
szakra felvételi:ett?

— A konziban nagyon sokan olyan
kortárs, modern stílusban írtak,
amitől egyre inkább eltávolodtam.
Ugy éreztem, ez már nekem sok!
Sokkal szebbeket szerettem volna
írni, ezért kissé megcsömörlöttem
a zeneszerzéstől. Pedig tanárom biz-
tatott, hogy felvételizzek a zene-
szerzés szakra, tehetségesnek taru
tott. Végül is karvezetői és korre-
petitor szakon végeztem a Zene-
akadémián.

Az atonalitást, a melódia nélkülisé-

get érti a modern stílus alatt?
— Pontosan, meg a disszonanci-

át, a harmóniamentességet. Ez volt
akkor a divat, és csak néhány év-
vel ezelőtt tértek vissza a zeneszer-
zök a „neo stílusok", vagy a szín-
vonalas könnyúzene felé. Férjem-
mel, Andrássy Frigyessel az Ope-
raház kórusában ismerkedtünk meg,

és ennek volt a hozadéka.

ra nekiláttam komponálni- Oruł-
tem, hogy ó is a szep dallamokat

kedveli.

A kortárs kifejezés

Bárkt,
csak ki-
Mi oka,

többen idegťnkedr,ek kortárs 0F-
ráktól?

— A kortárs kifejezés degradáló-
dott. Ezért, ha meghall'ák, hog.• új
magyar klasszikus darab született,
akkor az nem vonzn annyira 2 ze-
neszeretó közónseget. Eppen ezet
naO'on Orulok annak, bogy mikor

hallják a férjemmel eo-Utt szerzett
zenéinket, fellélegeznek a nezŐté-
ren, hogy végre valami szépet hall-
hatnak. Tudjuk, bogy a kritikusok
többsége ňleg ez a kortársnak mon-
dott irányzatot kedveli. Ez abból
fakad, hogy többen azt hiszik. nem
lehet már leimi új dallamot, mert
már mindent leirtak- IO' sokan ešö-
szerűen nem mertek leimi tái dol-
gokat, és meg akartak felelni az
adott iramatnak.

— stiust sem köve-
tek A zenénk modern, nem hason-
lit semmire, ami régi. Nem neoro-
man tikus, es mégis könnyen befo-
gadható, szerethető. Ezt nem csak
én ü•tom, hanem a kozOnseg is. S
minket a publikum véleménye er-
dekel. Nekik irunk, s nem az esz-
tétiknak,a kritikusoknak.

az operaknal pcdłg a a SZO-
vegkOnyv. Mostanában újra irok
zongoradarabokat, de általában ver-
seket zenésítek meg. A költemé-
nyek pedig szinte -adják" a dalla-
mot. Persze sokkal len-
ne valami modernkedő, disszonáns
művet irni, de nem tudok azo-
nosulni. Ui utakat kerestem, és si-
került is —rájuk lépnem-, még ak-
kor is, ha rogOsek. Eddig nem bő-
velkedUnk elismertségekben. Az
'56-os szervezetek viszont naxvon
kedvelik a darabjainkat. Az egyik
tévés csatorna fOlvette a jubileumi
koncertünket, ami jó lehetőség ar-
ra, hogy jobban megismerienek
minket a zeneszeretők.

Hooun s:úleak meg a SSt Eo•üt-
tes e. darabja?

— Felvállaltam, hog,' segítőie le-
szek a férjemnek, aki kitalália a dal-
lamot. Megihleti a vers, megszüle-
tik benne e. dallam, én pedig zon-
gorakiséretet irok hozzá. Elófor-
dul, hogy előszór hangrOgzitóre töl-
veszem a kiséretet, s csak utána kot-
tázom le.

Ifitatkczik a szerz.öNros?
— Eleinte sokszor vitatkoztunk.

Mivel tanultam zeneszerzést, úgy
gondoltam, én ismerem jobban a
komponálás szabályait. Lehet azon
vitatkozni léteznek-e ilyen szabá-
lyok. Szerintem igen, mert a zene
is „lélegzik", van mondatszerkesz-
tése. Frici pedig nagyon sokat fej-
lödött menet közben, közvetve, köz-
vetlenUl tanítottam is, most már
alig vitatkozunk valamin — mint
szerzőpár is összeszoktunk.

Előfordul, h00' átirja a darabjait?
— Nagyon ritkán. Inkább a hang-

szerelésnél. Ha észrevesszük, hcxv
valamely hangszer kevés egy adott
darabban, és néha más instrumen-
tumot is beiIlesztUnk a jobb hatás
és hangzás kedvéért. Olyan sok új
darabot írunk, hogy legtöbbször in-
kább meghagyiuk eredeti formájá-
ban a művet.



MAGYAROK róRlJ.MA

Felnőtteknek és Oermekeknek is ir-
tak operákat. Melytk korosztály szá-
mára nehezebb zenit szerezni?

— Nem a nehézségen van a hang-
Súly, hanem a kUlOnbOzöségen. A
gyermekek sürnara egyszerűbb, de
nem gagyi dallamokat írunk. A
hangszerelés pedig rukrozi a vidá-

Lkaraktert'A hangképzés 
roletén an érderr— tudni, ht*y' a
rekek nem szeretik a nagyon magas
és túlzottan mély hangokat. Ezért
számukra a középláge a megfelelő.

Közre is műkodnek a darabvikban.
Mennyire ewszerű werckk&hnség "lótt

— Férjem mindig is szeretett gye-
rekek előtt fellépni, mig bennem
eleinte volt egy kis félsz. Amikor
bemutattuk Kacsa Kázmér barátai
zenes -verses mesejátékot, abban én
voltam a Pipi, és nagyon izgultam,
mert nem tudok negédesen beszél-
ni. Ennek ellenére megértették a
mondanivalót, nevettek a poéno-
kon — komolyan játszottunk a gye-
rekeknek. Ha hogy természe-
tesen játsszunk a színpadon, és nem
gügyögve, akkor hálásak, és befo-
gadiák a darabot. A gyerekek a leg-
keményebb kritikusok, mert ha va-
lami nem tetszik nekik, akkor azt
már az előadás alatt közlik.

A klasszikus operákat
legtöbbször úgy rendezik
meg, hogy a darabot
megcsúfoliák

Elig sokan temetik az opera műfa-
ját. Kell szólni már a „sirásóknak"?

— Isten ments! Az lenne az üd-
vös, ha kicsit több teret adnának
azoknak új kezdeményezéseknek,
melyek aktuálisak. Írtunk az 1956-
os forradalomról is operát Sir a té-
li éjszaka címmel. Célunk, hogy a
magyaroknak aktuális és szép ze-
nét szerezzünk. Még a zenés mese.

játékunk fináléja is arról szól, hogy
milyen szép a mi országunk, és az

a jó, ha a magyar a magyarral össze-
fog. Írnak operát hazai szerzők is,
de leginkább nem magyar témában.
Szinte nem is érthetö, hogy mit
akarnak vele kifeiezni — tisztelet a
kivételnek. Azt is problémának tar-
rom. hogy a régi klasszikus operá-
kat legtöbbször úgy rendezik meg.

atOrtenetetkiiorgatiákva
rabot megcsúfoliák. Ez szintén csak
a kritikuslobbinak tetszik, mert a
kOzonség gyomra nem be — per-
sze vannak jó rende7ňk is. Ezért lenne
hasznos, ha minél több új és jó ope-
rát Írnának idehaza és külföldön.
Népszerűvé pedig csak akkor válhat-
nak a művek, ha és dalla-

mm az emberek erre vágynak.
MIlyen új darabra kiszúlnek?
— Az elsö és a második világhá-

borúról, a recski kényszermunka-
tábor történetéről, a kitelepítések-
ről, tehát a XX. századi magyar sors-
tragediákról szeretnénk Írni. Recsk-
ról nagyon kevesen tudnak. Viszont,
ha egy művészeti alkotásba beleke-
rul ez a tragédia, az egyben széles
körú ismeretterjesztés is.

Mit tapasztal, mtlyen fokti az irto-
sig és a kollegialitás a múvészvtláęban ?

— Az irigység inkább az éneke-
sekre jellemzö, de azért, mert fél-
nek. Hiszen nagyon nehéz kontrol•
lálni azt, hogy mikor szólal meg az
énekhang. Az énekesek legtöbbje
stresszben él, és ezért irigyek, de
persze nem mindenki. A fiatalabb
énekesek már jóval kollegiálisab-
bak. Mint zeneszerzőkre senki sem
irigykedik ránk, szívesen jönnek
fellépni estjeinkre.

Nawon sokat dolgozik. Jut ideje ki-
kapcsolódásra ?

— Szentendrén lakunk, ahol na-
gyon jó a levegő, szeretek kirándul-
ni, és az olvasás is kikapcsol. Sétá-
lás közben is elöiön néha az ihlet.
Most viszont a már említett új da.
rabon dolgozunk.

De a zeneszerzést lehet eoáltalán
erőltetni? Meg lehet azt tenni, '100'

ZUGLÓI
GYERMEKEK HETE

A Kacsa Kázmér barátai — zenés-verses mesejáték bemutatóján
Andrássy Frigyes (Vakond Ur és mesélő), Andrássy Krisztina (Pipi), Sánta Jolán (Süni Sári),

Ujvári Gergely (Kacsa Kázmér), zongorán kísér Köteles Géza
minden nap leid a zongorához és kom-
ponál?

— Erre képtelen vagyok. A kon-
ziban volt olyan osztálytársam, aki
minden héten behozott 5-6 új da-
rabot. O Sztravinszkijt követte eb-
ben, aki ahogy folkelt, máris neki-
állt dolgozni. J. S. Bach számos
vet Írt megrendelésre, de Ö Olyan
Szférában alkotott, ahol még az idó
is megállt. Olyan ihletett magassá-
gokban komponált, ahol egyszerű-
en nem létezik idó. A mai rohanó
világban, ha valaki leul, és ihlet nél-
kul elhatározza, hogy ír valamit,
abból szerintem nem lesz jó darab.
Amikor zongoradarabokat írtam,
azt általában erős érzelmi hatás Vál-
totta ki. A mi zenénk föleg verse-
ken alapul, de a zongorakíséret meg-
Írásához is hélkUlOzhetetlen a han-
gulat. Az Ígazi hangulat megtalálá-
Sa a legfontosabb szempont. Ha
megvan az irányvonal és a fö mo-
tivumok, akkor már könnyebb a
feladat.

Nagymarosi Erzsébet Bál a Szirt Együttes fellépésével
(A képen: Andrássy Krisztina és Sánta Jolán.)


